
Resenha da ata da 8ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo

Realizada em 26 de agosto de 2021 – por videoconferência

Declarada aberta a 8ª. Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo, sob a presidên-
cia do Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges; 
com a presença do Vice-Presidente Con-
selheiro Gilmar Belluzzo Bolognani; do 
1º. Secretário, Conselheiro Edson Toshio 
Kubo; e da 2ª. Secretária, Conselheira Es-
ter Miriam Belo Rodrigues, realizada por 
videoconferência, em razão da pandemia 
de Covid- 19. O Presidente do Conselho 
Deliberativo saudou a todos e lembrou que 
ainda estamos dentro das medidas de distan-
ciamento social por força da pandemia. O 
Conselheiro Eduardo Quadros de Souza fez 
a apresentação do Assessor Especial do De-
putado Federal Israel Matos Batista, mem-
bro da Frente Parlamentar Mista da Reforma 
Administrativa – que não pode comparecer 
– Marcelino Rodrigues, que falou sobre a 
PEC 32/2020, da Reforma Administrativa, 
e informou que o relator, Deputado Arthur 
Maia, deveria apresentar seu relatório nos 
próximos dias. Disse que essa proposta é 
muito ruim para o serviço público e para a 
sociedade em geral, porque vai precarizar o 
serviço público. A ideia é acabar com o Re-
gime Jurídico Único do Servidor Público e 
criar vários tipos de contratação temporária, 
que acabam por fulminar a questão da estabi-
lidade para os Servidores Públicos em geral. 
Existe uma leitura política de que se essa pro-
posta não for aprovada este ano, não haverá 
ambiente político de aprovação no próximo 
ano, que será um ano eleitoral. A expectati-
va é de que o relator enxugue esses vínculos 
criados na proposta para fazer uma limitação 
dos cargos em comissão, porque a proposta 
abria muito espaço para indicações políti-
cas, mas o relator deve resguardar isso para 
que esses cargos sejam ocupados apenas por 
servidores efetivos. Deve também retirar a 
sistemática do período probatório, em que o 
servidor só é efetivado após dois ou três anos, 
depois de aprovado em concurso. E ele fala 
também que deve resguardar a proposta de 
estabilidade apenas para as carreiras de Es-
tado. Não temos hoje uma definição do que 
seriam essas carreiras típicas de Estado. E 
existe a ideia de incluir também o Judiciário e 
o Ministério Público nessa PEC. Outro pon-
to interessante é que no âmbito da Comissão 

Especial o Deputado Israel apresentou um re-
querimento ao Tribunal de Contas da União 
para que fossem enviados os estudos da me-
todologia que foi utilizada para essa proje-
ção de redução dos gastos apresentados pelo 
governo, que foi de 800 bilhões em dez anos, 
mas não apresentou os fundamentos desse 
estudo. A Frente Servir Brasil tem feito um 
trabalho de convencimento junto aos parla-
mentares, principalmente da base governista, 
tentando puxar alguns votos a nosso favor, 
porque se passar para o próximo ano, enten-
demos que ela enfraquece bastante e a gente 
vai ter condições de preservar o serviço pú-
blico. O ambiente no Senado Federal também 
não é favorável, porque outras pautas estão 
tomando a atenção dos senadores. O Presi-
dente do Conselho Deliberativo agradeceu 
os esclarecimentos do Assessor Marcelino 
Rodrigues e cumprimentou a todos que es-
tão nessa Frente Parlamentar em Defesa do 
Funcionalismo Público.  O Vice-Presidente, 
Conselheiro Gilmar Belluzzo Bolognani, 
saudou a todos; o 1º. Secretário, Conselhei-
ro Edson Toshio Kubo, saudou a todos; a 2ª. 
Secretária, Conselheira Ester Miriam Belo 
Rodrigues, saudou a todos; a representan-
te dos aniversariantes, Conselheira Letícia 
Jobert Andrade de Melo, cumprimentou a 
todos. O Conselheiro Artur Marques da Sil-
va Filho agradeceu as mensagens recebidas. 
O Vice-Presidente solicitou um minuto de 
silêncio em homenagem a todos os brasilei-
ros falecidos pela Covid-19, principalmente 
os funcionários públicos, seus dependentes 
e os colaboradores da Associação e também 
pelo passamento do funcionário público 
Rubens Peruzim, associado da AFPESP des-
de 30.09.1996 e falecido dia 12, servidor de 
grande destaque no Estado de São Paulo, e 
também pelo falecimento do Senhor Adhe-
mar Martins Mendes da Silva, irmão da Con-
selheira Zilda Maria Mendes Falqueto, e tam-
bém a senhora Maria Eufrosina de Moraes 
Santos e o senhor Josué dos Santos. Inversão 
da Ordem dos Trabalhos – Aprovada. Apre-
ciação e votação da Ata da Reunião anterior. 
Aprovada por unanimidade.

Ordem do Dia
Proposição da Mesa Diretora do Con-

selho Deliberativo: retomada das reuniões 
presenciais, tendo em vista a suspensão do 

trabalho remoto do funcionalismo estadual a 
partir de 14 dias da segunda dose ou da dose 
única. Houve a exibição das reformas estru-
turais adotadas no plenário do Conselho 
(exibição de vídeo). A Conselheira Elvira 
Stippe Bastos informou que fez reunião do 
Grupo da Amizade e este grupo adorou. A 
Conselheira Giuliana Angela Palumbo ra-
tificou sua proposta de agosto de 2020 para a 
realização da nossa reunião de modo híbrido, 
presencial e remota. A Conselheira Helena 
Niskier solicitou que a Mesa Diretora elabo-
rasse um documento com passo a passo do 
que acontecerá. O Conselheiro Cássio Juve-
nal Faria manteve seu entendimento ante-
rior e se manifestou expressamente favorável 
à reunião híbrida. O Conselheiro Antonio 
Carlos Duarte Moreira se disse favorável 
à solução mista. A Conselheira Vera Lúcia 
Pinheiro Morgado disse que esse vírus se 
tornou um elemento político. O Conselheiro 
Edson Pincelli disse que não iria à reunião. 
O Conselheiro Eduardo Primo Curti dis-
se estar preocupado, pois a vacina não tem 
a durabilidade que imaginavam e eventual 
retomada teria de acontecer após a terceira 
dose, que tem um reconhecimento técnico 
da sua necessidade. O Presidente do Conse-
lho Deliberativo sugeriu votar a proposta da 
Conselheira Giuliana Palumbo, no sentido de 
as reuniões serem retomadas de forma híbri-
da na reunião de setembro, mas a partir de 
outubro. O Presidente do Conselho Delibera-
tivo colocou em votação a proposta da Con-
selheira Giuliana Palumbo com aditamento 
da Mesa para inclusão no próprio Regimento 
do Conselho Deliberativo da previsão de reu-
niões virtuais. Aprovada por unanimidade.

Proposta Orçamentária da Mesa Dire-
tora do Conselho Deliberativo para 2020. 
Essa proposta deverá ser encaminhada até 
setembro de 2021 à Diretoria Executiva para 
providências. A execução orçamentária de 
2019 foi corrigida mês a mês até junho de 
2021. Aprovada por unanimidade.

Pedido de prorrogação de prazo da Co-
missão Especial – Aprovado por unanimide. 

Proposta da Conselheira Giuliana An-
gela Palumbo de convênio com o Clube 
Recreativa de Ribeirão Preto, para day use. 
A Conselheira Giuliana Angela Palumbo 
disse que o convite para passar o dia está R$ 



60,00, mas a proposta para nosso associa-
do, comprando dois, sairia a R$ 22,50 cada. 
Acredita ser uma oportunidade bem baca-
na para os nossos associados em Ribeirão 
Preto. A Conselheira Vera Lúcia Pinheiro 
Morgado indagou se teria ônus para a As-
sociação. A Conselheira Giuliana Angela 
Palumbo esclareceu não haver nenhum 
ônus para a Associação, porque o Associa-
do vai pagar e usar no mesmo dia, não ha-
vendo mensalidade. O Conselheiro Feres 
Sabino elogiou a proposta, mas disse ficar 
preocupado tendo em vista haver proble-
mas financeiros, o que poderia afetar a qua-
lidade do serviço. O Conselheiro Edson 
Toshio Kubo parabenizou a Conselheira 
pela indicação, porque vai pagar um valor 
bem inferior ao cobrado da população para 
usufruir das instalações durante um dia. O 
Conselheiro Miguel Angelo Pacagnella 
indagou se o valor de R$ 22,50 foi propos-
to pelo clube ou foi sugestão da Associação. 
A Conselheira Giuliana Angela Palumbo 
informou que esse valor foi  proposto pela 
Recreativa. Votação: Aprovado por maioria.

Indicação da Conselheira Silvia Lin 
Mei Tchun para divulgação do site Filô-
metro Vacina Sampa Covid 19, de Olho 
na Fila. A Conselheira Silvia Lin Mei 
Tchun disse ser um site de utilidade pública 
da Prefeitura de São Paulo com o objetivo 
de evitar o transtorno causado pela indis-
ponibilidade dos imunizantes Astrazeneca, 
Coronovac e Pfizer para a 2ª. Dose contra a 
Covid-19. Votação: Aprovada por maioria.

Proposta do Conselheiro Antônio Car-
los Duarte Moreira de homenagem pela 
Ordem de Honorificiência da AFPESP à 
Profa. Loretana Paolieri Pancera, Primei-
ra Vice-Presidente e Diretora da Subsede 
Norte do Centro do Professorado Paulis-
ta. O Conselheiro Antônio Carlos Duar-
te Moreira disse que a homenageada, Vi-
ce-Presidente do Centro do Professorado 
Paulista, com 94 anos de idade, participa de 
todos os movimentos dos professores e dos 
funcionários públicos, e é nossa associada. 
Votação: Aprovada por unanimidade.

Pequeno Expediente
Pedido de dispensa da leitura integral do 

relatório dos Conselheiros afastados para 
tratamento de saúde cujo resumo consta do 
roteiro. A Conselheira Ester Miriam Belo 
Rodrigues entrou em contato com alguns 
Conselheiros, todos estão bem, na medida do 
possível. Quatro Conselheiros passaram por 
procedimento cirúrgico e estão bem.

Breves Comunicados
O Presidente do Conselho Deliberativo 

comunicou que foram publicados os editais 
para as eleições dos órgãos superiores da 
AFPESP pela Comissão Eleitoral. Como a 
Mesa do  Conselho é a Comissão Eleitoral 
das eleições do Conselho Fiscal e da Direto-
ria Executiva, publicou também o edital para 
essas eleições, inclusive em três jornais de 
grande circulação e também nas dependên-
cias da Associação na Capital, Grande São 
Paulo e no Interior, para amplo conhecimen-
to de todos os interessados. Lembrou que a 
Associação, em razão das ações comemora-
tivas dos 90 anos, está se empenhando na ar-
recadação de recursos seja por meio de PIX, 
seja por meio de doações por meio de cartão 
de crédito, na página da Associação, cujos 
recursos serão revertidos em cestas básicas a 
serem distribuídas à população que passa por 
necessidade, em ação conjunta com a ONG, 
Ação da Cidadania.

A Conselheira Edna Pedroso de Moraes 
comunicou o falecimento da mais antiga as-
sociada, desde 1954, Dona Maria Eufrosina 
de Morais Santos, aos 102 anos e também o 
falecimento de Josué dos Santos, represen-
tante AFUSE, Associação dos Funcionários e 
Servidores da Educação.

Assuntos Associativos
O Conselheiro Feres Sabino leu uma ho-

menagem ao Conselheiro Artur Marques da 
Silva Filho que, por força da idade, recolheu-
se à aposentadoria compulsória. O Presiden-
te do Conselho Deliberativo disse que mui-
tos de nós nos manifestamos nos grupos em 
razão da sua aposentadoria e do seu aniver-
sário. O Conselheiro Sérgio Roxo da Fon-
seca informou que a 2ª. Faculdade de Direi-
to pública do Estado de São Paulo foi criada 
em Franca, na UNESP, onde o Doutor Artur 
Marques da Silva Filho demonstrou a sua ca-
pacidade de trabalho e deu uma colaboração 
muito efetiva. O Vice-Presidente do Conse-
lho Deliberativo fez a homenagem aos ani-
versariantes do mês. O Conselheiro Artur 
Marques da Silva Filho agradeceu a home-
nagem recebida. O 1º. Secretário fez a leitu-
ra, de forma resumida, das datas comemora-
tivas e também informou as justificativas de 
ausência. O Vice-Presidente falou um pouco 
sobre a Comissão Especial de acompanha-
mento da Reforma Previdenciária Estadual 
e da Reforma Administrativa. O Governa-
dor mandou no começo de agosto o Projeto 
de Lei Complementar 26, para a Assembleia 
Legislativa do Estado e pediu tramitação em 

caráter de urgência. A Comissão Especial 
vai preparar um relatório para enviar aos se-
nhores Conselheiros. Não conseguimos ter 
voz na Assembleia Legislativa nem o apoio 
da opinião pública. Um item que o governo 
mudou na lei de 2020 acabou com todas as 
incorporações do antigo Art. 133, que foi 
revogado. Isso passou e nenhuma entidade 
comentou. Essa incorporação passou a ser 
uma vantagem pessoal, que vai ser absorvida 
pela carreira do funcionário. Daqui a alguns 
anos, todos só vão receber pelo cargo efetivo. 
Muitos ocuparam um cargo superior porque 
tinham uma faculdade, mas isso depois de 
um tempo será absorvido e eles vão ficar um 
bom tempo sem aumento. O Supremo deu 
uma decisão em maio, que será uma súmu-
la vinculante, dizendo que isso é válido e que 
não temos direito adquirido sobre o regime 
jurídico. Eles armaram um sistema de tirar 
vantagens dos servidores, com o apoio do Su-
premo e não podemos fazer nada, é mais um 
desastre para nós, além do que o Governo fez 
com a aposentadoria. 

O Conselheiro Edson Toshio Kubo 
agradeceu por ter participado de mais uma 
reunião. A Conselheira Ester Miriam Belo 
Rodrigues disse que tivemos uma reunião 
muito produtiva. O Conselheiro Antônio 
Carlos Duarte Moreira se mostrou muito 
preocupado, pois já temos Imposto de Renda 
para aqueles que ganham acima do Regime 
Geral de Previdência, 27,5%, mais a aposen-
tadoria, 16%, mais o IAMSPE, 4%, o que já 
consumiu metade do salário do Servidor 
Público. Situação Dramática. O Conselhei-
ro Feres Sabino se manifestou preocupado, 
dizendo que o grupo que ascendeu ao poder 
está dedicado a destruir o estado de bem-es-
tar social, escolhendo um bode-expiatório, o 
Servidor Público e a opinião pública está in-
toxicada. Disse ainda que estão defendendo 
um privilegiado. Eles estão desmontando a 
máquina do Estado e nós todos não estamos 
fazendo nada. O Presidente do Conselho 
Deliberativo disse a todos que a Mesa vai 
se debruçar na próxima reunião para abrir 
um espaço em Assuntos Associativos ou As-
suntos Diversos, para manifestações de rele-
vância para a Associação, com um item para 
que todos possam se preparar a se inscrever, 
para debater exatamente essas questões que 
afligem o funcionalismo no momento com 
todas essas temáticas e convidou a todos os 
Conselheiros para escreverem seus artigos a 
respeito dessas temáticas e enviarem para a 
Secretaria do Conselho. Agradeceu a todos, 
desejando uma boa tarde e um final de mês 
também muito proveitoso.


